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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Salah satu potensi yang harus dikembangkan bagi anak usia dini yaitu membaca. 

Membaca merupakandasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Jika anak pada usia 

sekolah permulaan tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka anak tersebut akan 

mengalami kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi.Membaca pada anak TK 

dimulai dari belajar mengenal huruf. Anak yang kemampuan mengenal huruf belum 

maksimal akan megalami kesulitan dalam belajar membaca [1]. Saat ini pembelajaran 

alphabet hanya dalam bentuk gambar-gambar dan tulisan tidak bergerak maupun 

mengeluarkan suara. 

Augmented Reality merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi 

dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu 

memproyeksikan benda-benda maya  tersebut secara  real-time. Benda-benda maya 

menampilkan informasi berupa obyek virtual, label maupun animasi yang hanya dapat 

dilihat dengan kamera  smartphone maupun dengan komputer. Sistem  Augmented Reality 

bekerja dengan menganalisa secara real-time obyek yang ditangkap dalam kamera [2]. 

Penerapan teknologi Augmented Reality dalam metode pembelajaran membantu proses 

belajar lebih inovatif [3]. Salah satu contohnya adalah dengan memvisualisasikan materi 

ajar, visualisasi merupakan bagian penting dalam menyampaikan informasi, dibandingkan 

dengan hanya memberikan informasi materi ajar. Penyampaian informasi visual 

memberikan daya tarik kepada siswa [4]. 

Dalam tugas akhir ini akan dibuat sebuah aplikasi edukasi pengenalan alfabet kepada 

anak yang menggunakan teknologi Augmented Reality. Dalam pembuatan aplikasi ini 

digunakan smartphone Android untuk melakukan tracking kepada marker(penanda) yang 

mengandung huruf dan menampilkan objek yang mempunyai huruf awalan yang sesuai 

dengan marker dalam bentuk tiga dimensi. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dalam rancang pembangun aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang marker yang mengandung huruf? 

2. Bagaimana mengimplementasikan objek 3 dimensi yang sesuai dengan marker? 

3. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi AR untuk pembelajaran alfabet berbasis 

android? 

4. Bagaimana mengevaluasi aplikasi AR sesuai dengan pembelajaran alfabet berbasis 

android? 

 

1.3 TUJUAN 

1. Merancang marker aplikasi AR berdasarkan huruf alfabet. 

2. Implementasi objek tiga dimensi yang sesuai dengan marker. 

3. Implementasi aplikasi AR untuk pembelajaran alfabet berbasis Android. 

4. Melakukan evaluasi aplikasi AR sesuai dengan pembelajaran alfabet berbasis 

android. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Terdapat beberapa batasan  masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan 

tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi yang dirancang berbasis Blender, Unity 3D dan Vuforia. 

b. Aplikasi diperuntukan untuk menunjang pembelajaran anak umur 5-7 tahun. 

c. Aplikasi dijalankan menggunakan smartphone android. 

 

1.5 METODOLOGI 

Penyelesain masalah dalam tugas akhir ini menggunakan beberapa metodologi, 

atara lain adalah : 

a. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berkenaan dan 

berhubungan dengan topik penelitian, baik buku tentang penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Data pada studi pustaka ini merupakan data sekunder. 
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b. Analisis kebutuhan 

Analisis kebutuhan yaitu terkait mengenai informasi-informasi apa saja yang 

nantinya dibutuhkan. 

c. Desain Marker 

      Marker(Desain Penanda) adalah desain yang digunakan sebagai tanda 

pengenal objek mana yang akan ditampilakan dalam bentuk tiga dimensi yang 

sudah ditentukan pada sistem sebelumnya.  

       Dalam Augmented Reality semakin rumit desain penanda maka semakin 

bagus, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan saat penentuan objek yang 

akan ditampilkan. 

d. Implementasi  

         Hasil akhir aplikasi dapat menampilkan objek yang berdasarkan marker yang 

terdeteksi oleh kamera smartphone. Dalam aplikasi ini terdapat 5 pengembangan 

dari aplikasi yang ada sebelumnya, yaitu : 

1. Menampilkan nama dari objek yang dipilih. 

2. Objek memiliki animasi. 

3. Objek mengeluarkan suara seperti aslinya (jika ada). 

4. Mempunyai pilihan objek. 

5. Menggunakan pelafalan dalam bahasa Indonesia.  
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Penulisan tugas akhir dilakukan dengan sistematika sebagai berikut : 

1.  BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

2.  BAB II Landasan Teori. Bab ini menjelaskan teori Augmented Reality 

menggunakan Unity 3D, Blender, dan Andoid. 

3.   BAB III Analisis dan Rancangan Sistem. Bab ini menguraikan secara detail 

tentang rancangan sistem aplikasi Augmented Reality, rancangan sistem dan desain 

marker dan rancarangan desain karakter. 

4.  BAB IV Implementasi. Bab ini membahas langkah - langkah pembuatan sistem 

Augmented Reality menggukan Unity 3D, sistem marker, dan implementasi coding 

pada program. 

5.  BAB V Kesimpulan dan Saran. bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan 

implementasi system yang telah dibuat dan saran untuk pengembangan sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


